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SZ20009893
OBVESTILO

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev v Sekretariatu družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na 
delovnem mestu : 

STROKOVNI SODELAVEC I (M/Ž) 
 (3 izvajalci)

Opis dela: sodelovanje pri izdelavi letnih načrtov, stroškov, prihodkov, nabave opreme, nadzor 
nad realizacijo plana ter sprotno spremljanje porabe sredstev, sprejemanje, pregled in 
dostava računov v knjigovodstvo, spremljanje finančne realizacije pogodb, strokovno 
obvladovanje dostavljenih računov (rok zapadlosti, spremembe, dopolnitve...), kontrola 
knjigovodskih listin, izdelava analiz, poročil.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- strokovna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne 

smeri (prednost: ekonomska smer),
- delovne izkušnje: 12 mesecev na podobnih delih,
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:
- poznavanje del z ekonomskega področja (kontroling, računovodstvo, finance),
- samostojnost, natančnost, analitičnost.

Lokacija zaposlitve: Postojna (1 izvajalec), Maribor (1 izvajalec), Celje (1 izvajalec).

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 1 leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 27.2.2020. Vloge posredujte na elektronske naslove:
Lokacija Postojna: vesna.marinsek@slo-zeleznice.si oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., Služba za EE in SVTK, Kolodvorska 25, 6230 Postojna. Informacije na tel.št.: 
05/2962-222 (ga. Vesna Marinšek),
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Lokacija Celje: jozica.kristan-filic@slo-zeleznice.si oziroma na naslov: SŽ-
Infrastruktura, Služba za EE in SVTK, Ul. XIV divizije 2, 3000 Celje. Informacije  na tel. št. 
03 2933 355 (ga. Jožica Kristan Filić),
Lokacija Maribor: bojana.krizanec@slo-zeleznice.si oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, Valvasorjeva 19, 2000 Maribor. Informacije na tel.št.: 
02/2924-354 (ga. Bojana Križanec).

mag. Marija Paladin
vodja službe

Opozorilo – privolitev v obdelavo osebnih podatkov

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto:
• Se šteje, da kandidat daje osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje v svojih 
evidencah dejavnosti obdelave, z namenom  preverjanja izpolnjevanja pogojev za razpisano delovno mesto in 
izbiro kandidata.
• Je kandidat seznanjen, da lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče na isti način, kot je privolitev dal. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 
preklica.

Več o varstvu osebnih podatkov si preberite v Politiki zasebnosti skupine Slovenske železnice, ki je objavljena na 
povezavi:
 www.slo-zeleznice.si/images/skupina/certifikati/Politika%20zasebnosti%20skupine%20SZ.pdf.
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